
Avskrift av gjorda anteckningar K.A. Forsling 

ANTECKNINGAR 

 

Om gamla Hoforsförhållanden, lämnade av Karl Erik Skoglund vid besök i hans hem 

onsdagen den 28 Febr.1940. 

1/ Efter sin fader berättade han, att för länge sedan i Hofors funnits 3 st bondgårdar, 

(uppgiften stämmer med förut av Villiam Eriksson lämnade uppgifter). 

En av dessa, kallad ”smens” eller kanske ”smess” hade sin mangårdsbyggnad ungefär å den 

plan, som ligger bakför det numera nedbrunna och bortrivna brukskontoret, eller icke långt 

från därvarande transformatorhus.  

2/ Enligt vad han hört, även av sin far, hade det funnits två finnpörten vid Hofors, eller 

rättare sagt i omnejden. Det ena var beläget i Barkhyttan = Barkhytteåsen, och troligen 

första begynnelsen till den ännu kvarvarande stugan, norr om landsvägen 

disponentbostaden i Barkhyttan. Den beboddes för cirka 25-30 år sedan av dagsverkskarlen 

Lars Ahlbom med familj, sedan en kort tid av Albert Vestlund med familj. I densamma fanns 

inget undertak. Det andra ”finnpörtet” var den numera till fiskarbostad omändrade 

”gammelgården” ovanför Tolvens torpargårdar, strax intill sjön Hyen. 

3/ Skoglund hade i sin ungdom, vid en resa sammanträffat med en Stockenström, vilken 

sagt, att en av hans släkt för länge sedan köpt Hofors Bruk, vilken uppgift bekräftar den i 

Petreernas släktkrönika återgivna epeisoden, enligt vilken en direktör Stockenström år 1779 

inköpt Hofors, men av detta köp måste återgå, alldenstund en av Petres släkt, Robert Petre 

på själva årsdagen av köpets uppgörelse, bevakade och ”återbördade” bruket och 

underlydande, d.v.s. han inköpte detsamma, vartill han enligt då gällande bestämmelser, 

hade förmånsrätt inom ett år efter uppgörelsen.  

4/ På min fråga, om Skoglund hade hört om någon handelsbod funnits i Hofors före det 

handelsbolag eller handelsförening, vilket startade i aug. 1868, kunde han icke ge annat 

besked, än att en hans faders släktningar, med binamnet ”Tempelgubben” var postbud och 

bar posten mellan Hofors och Torsåkers kyrkoby, samt att om nämde man berättas, det han 

även då tjänstgjorde som varubud och enligt beställning bar från affär i Torsåker en del 

handelsvaror hit till Hoforsborna. Man kan därför utgå ifrån, att någon handelsbutik då icke 

fanns vid Hofors.  Vilken tid ovannämnde man fullgjort denna post, -och varubefodran kunde 

Skoglund icke besvara. 

5/ Den gård intill Robertsholm, på vägen mellan Robertsholm – Rönningsvreten och vilken på 

sin tid i många år beboddes, först av Skogsvaktare August Morell, och efter hans död, av 

efterträdaren – brodern Gustav Morell, kunde Skoglund berätta, det en av hans förfäder bott 

där, och att gården då benämndes Å-fallet. 

6/ Såsom Hofors äldsta arbetarbostäder ansåg Skoglund de båda s.k. ”vita byggningarne” vid 

Hammarn kunde räknas, n:o 1 och 3 medan nr. 2 uppförts något sednare. Åldern dock okänd 

för honom.  



7/ Såsom betecknade för både bostadförhållanden och anspråk å sådana vid tiden då 

Skoglund var barn på 1870 talet, meddelade han följande. 

Då hans föräldrar flyttade från Ålbo intill Nyängs gruvor, upp till hofors bruk/ berättaren då 

knappt två år måste de dela bostad med en farbror och hans familj, och som bostaden 

bestod av ett enda rum, visserligen ganska stort, och de båda familjerna, med barn i båda 

familjerna, utgjorde 9 personer, förstår man, att bostadsstandarden var usel. Trevnad kunde 

det inte bli tal om under dylika förhållanden.  

 

Hofors bruk under 50 år, 1890 – 1940 

(För Norrlandsposten skrivit den 2/12 1940). 

Då Hofors bruk och därtill hörande bruk och egendomar år 1880 övergick från släkten Petre 

och övertogs av det nybildade Hofors Aktiebolag, blevo de första åren en period av 

stagnation, men även en koncentration, genom att de mindre brukens drift nedlades och att 

vid bruket uppbyggdes ett bessemerverk, vilket kom igång år 1884, som året därpå 

kompletterade med ett götvalsverk. Lancashiresmidets tid var förbi.  

Det ekonomiska resultatet var dock skralt och aktieägarne fingo i flera år ingen utdelning å 

sina aktier, en regimförändring måste företas i brukets ledning, och den 1 Nov. 1890, således 

för 50 år sedan, tillträder den nya disponenten, brukspatron Per Eriksson, sin plats som 

bolagets nya chef och med överingeniör Gösta Odelberg som teknisk ledare.  

Den nya ledningen planlade ett omfattande utbyggnadsprogram, vilket påbörjades år 1893, 

en verklig ”pånyttfödelse” av det gamla bruket, vilket fortsattes i nära fyra år. 

Intill förutvarande bessemer och götvalsverken uppfördes först ett stort komplex, vars 

takkonstruktion var i 5 skepp och succesivt kom att inrymma: mediumvalsverk, finverk, 

trådvalsverk, ånghammare, pressar och sedermera några lufthammare, en martinugn/ som 

några år senare utökades till 2/ m.m. 

För erhållande av drivkraft till hela anläggningen, uppfördes år 1893-94, en elektrisk 

kraftstation, Dammfallet, och som kunde leverera cirka 1,500 hästkrafter elektrisk energi och 

som genom ledningar distribuerades till verkets olika avdelningar. Som det var världens först 

valsverk, som drevs genom elektrisk kraft, var det för sin tid någonting av sensation, när det 

kom igång och utan mankemang fyllde sin uppgift. Visserligen med ett undantag: då åskan 

gick måste kraftstationen slås igen, för man hade icke då kommit så långt ännu, att man 

vågade trotsa naturens våldsammaste herre, åskvädret. De nya verken kommo igång 

succesivt under 1895 -96.  

I samband med utvidgningen av järnverket, anlades även ett järnvägsspår från bangården vid 

Stallbacken ned till en nyanlagd bangård intill de nya anläggningarne. Alla här ovan nämnda 

stora utbyggnader voro avslutade under år 1896, Hofors hade växt ut, befolkningen kraftigt 

ökats genom att allt flera arbetare fingo anställning och utkomst i den nya verkena. Den 

första stora utvecklingskurvan hade slutförts. Visserligen tillkommo även sedan vissa 

tillbyggnader, utvidgningar och moderniseringar, men ick i den omfattning, som angivna år.  

Först åren 1912-1914 blev det ånyo en större utbyggnad, då 2 nya martinugnar uppfördes. 

 



Bessemerverkets drift nedlades år 1914. Det fick nu dela samma öde, som det av 

bessemermetoden undanträngda lancashiremetoden hade tjänat ut.  

Hofors bruk hade nu ryckt upp i storlek och omfattning, det kunde inräknas bland landets 

största järnverk. 

Vi nämnde år 1890 som ett märkes-år i Hofors bruks historia. 

Ett annat märkesår intar år 1916, då SKF – koncernen inköpte hela aktiestocken i Hofors 

Aktiebolag. 

Nu begynner en ny och glänsande utvecklingsepok i det gamla brukets histioria. Ett stort och 

genomgående omdaningsprogram sattes omedelbart igång, innefattande nyanläggning av 

bland annat: sintringsverk, tråddrageri, pressanläggning, hammarsmedja m.m. Dessutom 

modernisering av de äldre verken och anläggningarne.  

Numera är brukets huvudsakliga produktion inriktad på kvalitetsstål, mest för SKF eget 

behov ved deras egna kullagerfabriker.  

Man brukar säga att siffror tala. Vi ange därför några, vilka belysa brukets utveckling: År 

1890 var vid brukets industri anställda 540 arbetare och 35 st. tjänstemän och förmän, för 

att 1916 ökat till 1,214 arbetare och 74 tjänstemän och förmän, och u december 1940 

följande antal anställda redovisats. 

Vid brukets industri och jordbruk: 2,052 arbetare, 262 tjänstemän o.förmän. Vid 

malmgruvorna i Hofors 102 arbetare och 6 tjänstemän och förmän. 

Vid Urfors Hästskofabrik, Ovansjö sysselsättes 65 arbetare och 4 tjänstemän och förmän.  

Vid brukets skogar sysselsättas f.n. 267 arbetare och 9 tjänstemän och förmän, och slutligen 

arbeta vid brukets lantgårdar i Långnäs och Tjärnäs 28 arbetare och 3 tjänstemän och 

förmän. 

Ja detta var nu utvecklingen under 50-årsperioden 1890-40. 

Men nu frågar kanske många av den yngre generationen: huru levde, bodde och arbetade 

man i Hofors omkring 1890-talet? 

Jag skall försöka ge en bild även av detta. 

Vid ”Hammann”, brukets övre del, har sedan 1890 tillkommit en del bostäder, såsom 

arbetarbostaden intill bruksjärnvägen, förut kallad n,o 18, den intill kanalen och 

Hammardammen belägna tjänstemannabostaden uppfördes omkring 1894. 

/Den hade förut varit stående i Tjärnäs som länsmansboställe, men revs och uppfördes i 

Hofors/ Brukshotellet är också av sednare datum, det uppfördes år 1917. De i ”Fårfallet” 

vackert belägna tjänstemannabostäderna ha även tillkommit sidan år 1916. Den delen av 

bruket är således visserligen något förändrad, men icke så markerat som brukets övriga 

delar. Där nu Nygatan går fram, med arbetarbostäder på båda sidor, var på 60-talet endast 

en liten gångstig, vilken användes, då man hade ärende till dåvarande ”Standarn”, en nu 

bortriven gård, men som då beboddes av en skräddare Zetterström. Det kan möjligen 

intressera höra, att sagda Zetterström hade brukningsrätt för sagda gård och åtskillig 

åkerjord därtill, därför att han fullgjorde värnpliktstjänstgöringen i stället för brukspatron 

Casimir Petré, ett som man tycker, både egendomligt arbetsbyte och frikostig ersättning.  



Den först gården vid Nygatan, uppsattes i början av 1890-talet och materialet var en vid 

Montrose nedriven äldre smedbostad.  

Gamla Hagagatan, numera kallad Storgatan, har endast förändrats genom att 2 gårdar, 

Storgatan n:o 5 och 11 tillkommit och en del svinhus och andra uthus tagits bort. 

Skolorna voro förlagad, dels uti nuvarande kyrkskolan, som då endast delvis var uppbyggt, 

och där 2 lärosalar funnos med bostad för en lärare och en lärarinna, vilka undervisade resp. 

pojkar och flickor och hade vardera 2 årsklasser under varje lektion. 

De båda småskoleklasserna vor inhysta i brukets upplåtna lokaler, en i av herrgårdens flyglar, 

den som nu bebos av Herr Brundin, den andra klassen i den intill belägna 

tjänstemannabostaden, f.n. bostad åt ingeniör Åhren, vilken lokal dock år 1887 återtogs av 

bruket och skolan fick flytta till en liten arbetarbostad, intill nuvarande tröskverksbyggnaden. 

I dessa båda småskoleklasser sköttes undervisningen av en lärarinna för vardera klassen och 

summa antal lärarkrafter i Hofors var således 4 st. I samhället Tolven, mellan Robertsholm 

och Montrose, fanns en småskola, men indrogs denna skola årsskiftet 1885-86. 

I anslutning till dessa uppgifter om skolorna, bör vi icke förbigå en då praktiserad och av 

eleverna mycket omtyckt plägsed, nämligen ”examensmaten”. 

Vid varje vårtermins slut, således i Juni månad, bestod Hofors bruk ett mål mat, vilken 

serverade ute i det fria Om ick det var regnväder, då utspisningen måste överflyttas till 

”tröskverket” eller ”maskin”, som var det vanliga namnet. 

Vad bestods då barnungarne på. Det var vanligen mjukbröd, bakat i bruksbageriet, 

tjockpannkaka, ärter, således efter nutidens vanor och anspråk, en mycket enkel och 

anspråkslös middag, men säg om den icke smakades. Barnens mammor ålåg att vid tillfället 

komma tillstädes med nödig servis, tallrik, sked, kniv och gaffel. 

Utspisningen var gemensam för samtliga skolklasser å bruket, omkring 200 st. barn och 

serveringsplatsen var å en gräsplan, belägen emellan Storgatan och doktor Bergstads 

trädgård och ombestyrdes av dåvarande bokhållare Fallkvits fru vilken även skötte kosthållet 

åt de fåtal ogifta tjänstemännen å brukskontoret. Sedan man ätit sig mätta allesamman, 

uppställdes samtliga barn i led och under folkskollärare Fröléns kommando marscherade 

hela skaran till bruksherrgården, där herr Frölén framförde barnens tack för förplägnaden 

och barnen genom fyrfaldiga hurrarop underströko och instämde i tacket. 

Om vi sedan övergå till Yttre Hofors, så märkes ännu bättre den enastående utvecklingen av 

samhället. 

Efter nuvarande Hantverkargatan, då benämnd Edskevägen, funnnos då sammanlagt 8 

gårdar, om man medräknar Göklund, samt därtill Hofors bryggeri. Det var hela dåvarande 

Yttre Hofors. Nu hör till Yttre Hofors, om Nedre Hofors m.fl. samhällen tas med, innemot 400 

fastigheter, de fleste egnahemsvillor. Det är en utveckling som måste betecknas som 

enastående för ett landsortssamhälle, storartat likaväl som glädjande för en gammal 

Hoforsbo, som fått hela tiden följa förloppet.  

Nu göra vi en titt på brukets centrum, platsen nedanför gamla herrgården och intill där nu 

valsverket och transformatorn äro uppförda. 



Strömmen från Hammardammen hade samma riktning som nu ända ned till där nu bostaden 

”Lugnet” ligger, men därifrån gick den i östlig riktning och norra området utanför gamla 

valsverket samt uttömdes i Hosjön, sedan densamma, vid ett fall nedanför Lugnet,  

utnyttjades som drivkraft åt ett därvarande tröskverk, längre ned efter strömfåran kringflöt 

en liten holme, kallad Strömparterren och där en kägelbana var anlagd, lämnade senare i 

förbifarten kraft åt en s.k. lerkvarna eller murbruksmaskin. Intill tröskverket var en större 

magasinsbyggnad/ för spannmål/ och strax intill var brukets vedbod, i vilken några äldre 

arbetare sågade höggo ved, vilken sedan utkördes till brukets tjänstemän, som hade familjer 

och bostäder.  

Landsvägen till Torsåker gick då förbi ovannämnda tröskverk och genom det område, som nu 

är bebyggt med verk, järnmagasin och kom fram vid den s.k. Värnbron. Ej långt därifrån var 

Marstrandsåsen, en öppen plats, som ofta användes för friluftsfester och liknande 

tillställningar. 

Nu lämna vi detta om brukets utseende och övergå till betraktande av dess befolkning, 

levnadsvillkor, föreningsväsende m.m. 

Avlöningen till arbetarne vid brukets jordbruk, var under vintermånaderna under en krona 

per dag, ja ett år så lågt som 85 öre, sommartiden med 12 timmars arbetsdag var vanligen 

25 eller 30 öre högre. Begynnelselönen för pojkarne, 12-13 åringar, var 40 öre per dag. Vid 

hyttan och järnverket var avlöningen något högre, åtminstone för de flesta. Jag har här en 

avlöningslista, utskriven av dåvarande disponenten, major Liljehök, år 1884, och varav 

framgår, att hyttarbetarlönen varierade för olika platser, mellan 1:05, vanlig hyttdräng hade 

1:65, murare i bessemerverket intar i jämförelse med de andra en privilegierad ställning, och 

betalades med 2:25 per dag eller 20 öre per timme och den högsta lönen hade 

rostungförmannen med ”hela” 2:45 per dag. Allt beräknat för 12 timmars arbetsdag.  

Som vi se och kanske kunna ana, var det löner, som förefalla ofattbara för vår tid, och 

arbetarhustrurna hade aldrig behov av några ”bantningskur” ett ord som ingen hade ens 

hört nämnas. 

Och om vi så meddelar, att avlöningen utbetalades en gång i månaden, den 15:de, var det 

åtskilliga arbetarhem, som i slutet av avlöningsperioden hade ofrivilliga ”fasterdagar”, för att 

dagen efter avlöningsdagen utbytas, att få äta sig något så när mätta. 

Föreningslivet var av obetydlig omfattning. De religiösa voro friförsamlingen och baptisterna, 

båda med egna samlingslokaler, men utan fast avlönade predikanter. Och vi nämna 

sjukkassorna, vilka voro ett femtal, en liten livförsäkringsförening, kallad 500-

mannaföreningen, och Hofors Handelsbolag som enda ekonomiska företaget, ha vi 

presenterat denna kategori. 

Den första nykterhetsföreningen var godtemplarlogen Gott Hopp, vilken bildades år 1882 

och som verkade endast några få år och upphörde 1885 eller 1886. 

Templet 558 Hofors tillkom i början av 1890-talet och år 1897 bildades en godtemplarloge 

Hofors Minne, vilken ännu existerar. 



Det var alltså en himmelsvid skillnad på antal föreningar mot nu, och om vi skola använda 

bildspråk, då en liten oansenlig blomma, nu en hel stor bukett, innehållande innemot 100-

talet olika föreningar, sammanslutningar.  

Nöjeslivet inskränkte sig till användandet av den dansbana, som bruket byggde och 

underhöll, någon enstaka besökande cirkus, trolleriprofessorer eller enklare tivolisällskap. 

Livet var då åtskilligt strävsammare, slitigare och släpsammare än nu, framförallt genom den 

dåvarande långa arbetstiden. Inkomsterna så knappa, att nöden i många Hoforshem var en 

känd gäst, särskilt i den vanliga, stora familjerna med 6-8 barn. 

Skulle vi göra en jämförelse med nuvarande förhållanden, eller låt oss säga att vi för 50 år 

sedan skulle sagt: Om 50 år äro Ni Hoforsbor de flesta ägare av egen gård, bekväm och 

moderna, ha inkomster, som per timme äro högre än vad nu betalas för 12-

timmarsarbetsdag, småfolket bestämmer över socknens och landets angelägenheter, en av 

Eder är kommunens och socknens representations ordförande, skulle dylikt tal ansetts som 

ouppnåeliga utopier.  

Trots detta och med konstaterandet av de avgjorda förbättringar vårt samhälle genomgått, 

när man ser på förhållandena då och nu, ligger en viss idyll över de flydda tiderna och 

minnena därav, en tid då man icke behövde syssla med vare sig mörkläggning eller 

skyddsrum, flyglarma eller beredskapstjänst, ej höra radioapparaternas kommunikéer, men 

om till det bättre, är en annan historia. 

 

Till Arbetarbladets exp. Hofors 20/12 1938 

 

ÅTERUPPTAGEN GRUVA I TORSÅKER. 

Örbäcksgruvan i Torsåker, belägen omkring 2 kilometer från Tjärnäs by, sydväst om sjön 

Stora Gösken, kommer att åter tagas i bruk. 

S.K.F. Hofors bruk har redan några arbetare sysselsatta där, vilka syssla med 

förberedelserarbetena, schakta igenom jordlagret till cirka 70 meters djup, varefter man 

ämnar sidledes därifrån fortsätta i riktning mot malmfyndigheten, vilken innehåller 

järnmalm. Redan i vinter beräknas man ha hunnit så långt, att malmbrytningen kan ta sin 

början. Erfoderlig kraft erhålles från bolagets elektriska kraftledning. 

Malmen kommer att transporteras med lastbil från gruvan, först till anriktningsverket vid 

Nyängsgruvan, intill Långnäs Gård, för att efter behandlingen därifrån fraktas till hyttorna vid 

Hofors bruk. 

Om anledningen till denna gruva åter tagits i bruk, meddelar Hofors gruvförvaltning ingeniör 

Lövenhielm, att det är för att säkerställa Hofors bruks malmtillförsel, alldenstund brukets 

båda gruvor, Nyängsgruvan och Storstrecksgruvan, vilka sedan länge kunnat leverera för 

brukets drift erfoderliga kvantiteter malm, på sednaste tiden visat tecken som tyda på en 

minsking av deras malmtillgångar. 

Örbäcksgruvan är sedan länge känd och redan på 1700 talet bearbetad gruva. År 1825 

inmutades den ånyo och bearbetades av bergsmän från Torsåker, vilka även voro ägare till 



densamma. Den var då organiserad som ett sorts bolag eller förening, fördelat på 48 lotter 

eller andelar, och arbetet drevs då egentligen endast vintertider. 

På 1860 talet såldes gruvan till en Stockholmsfirma. Sedermera kom den i andra händer och 

har på sednare tider varit i Horndals bruks ägo, tills för ett par år sedan, då S.K.F. Hofors bruk 

inköpte densamma.  

Den har nu stått oanvänd i 52 år eller sedan november 1886. 

 

Då valsverkstaket rasade den 8 febr. 1895. 

 

Några anteckningar om den stora olyckan i Hofors den 8 febr. 1895, då valsverkstaket vid 

Hofors rasade, gjorda efter ett samtal med fru Märta Holm den 18 mars 1939. /Fru Holm är 

kvarlevande av de änkor, som sagda dag miste sina män./ 

Fru Holm, som är född i Ockelbo den 2 maj 1852, hade vid mannens förolyckande 4 söner, 

den äldsta 21 år/sedermera död/ samt den yngsta knappt 7 år/Gottfrid/ 

Familjen kom till Hofors år 1885. Mannen född i Kungsfors, Järbo socken. Hans far och farfar, 

liksom den förolyckade E.G. Holm, varit smeder. /Vid Kungsfors bruk/. 

Då olyckan inträffade, låg fru Holm sjuk. Första meddelandet om olyckan fick hon av sin son 

Frits, vilken, på väg till sin far med mat/middag/, av ett biträde i Handelsboden, Axel 

Hellström, erhållit det sorgliga meddelandet ”att valsverkstaket rasat och din far är död”, 

varför han återvände hem och upprörd talade om detta för modern. Hon blev av detta, sjuk 

som hon var, alldeles skräckslagen, efter hennes uttryck, ”blev alldeles stel”. Doktor 

Hesselgren, bruksläkaren tillkallades och han styrde om att hon fick något styrkande/genom 

brukspatron Erikssons husföreståndarinna/. Hon repade sig så småningom, så att hon kunde 

några dagar sednare, dagen före de förolyckades begravning, gå till bårhuset och se sin man, 

som lik. Begravningen orkade hon dock icke deltaga uti. Den skedde å Torsåkers kyrkogård. 

Hofors hade denna tid icke egen kyrkogård. Det var 15 st, som förolyckades och vilka 

begravdes på en gång. En förskräcklig sträng kyla var rådande denna dag. I samband med 

olyckan anslog bankdirektör Vallenberg i Stockholm en summa å 10,000:- kr, vilken skulle 

användas för hjälp och understöd åt de förolyckades efterlevande. Det var icke mindre än 7 

änkor, samt en hel del barn, vilka skulle få åtnjuta ovannämnda understöd. Enligt till änkorna 

lämnat besked, skulle desamma erhålla kr. 6:50 pr månad. Då änkorna ansågo detta belopp 

alldeles otillräckligt för att kunna existera på, uppvaktade de brukspatron med en begäran, 

att få något tillskott, åtminstone in natura, förslagsvis föreslogo de mjölk eller mjöl men 

svarade brukspatron att han icke hade något att ge dem, varför de måste går från honom 

ohjälpta. Ingeniör Odelberg, vilken omedelbart efter uppvaktningen hos brukspatron 

Eriksson talade vid dem, föranstaltade om, att de dock fick en liten kontant hjälp för tillfället. 

Fru Holms äldsta son Gustav, undgick olyckan därigenom att han tillika och på uppmaning av 

en annan äldre arbetare, Forsberg kröp under den ugn, götverksvällugnen, där de arbetade, 

och där även Holms far, arbetade.  

 



Anteckningar, fortfarande gällande takraset 1895 men upptecknad efter samtal med f. faktor 

Johan Engström i hans bostad i Born den 21 mars 1939. 

Engström, som var förman för ett järnsynarlag, befann sig vid olyckstillfället med sitt arbete 

vid götverkets östra ände, intill den s.k. ”universalen” då säväl han, som de övriga inom hela 

järnverket varande arbetare hörde en mycket kraftig smäll, uppkommen av att ett av 

takkonstruktionens järnstag brast, och som det var den sista återhållande och hopbindande 

länken, kom hela taket, både takstolarne, som voro av järn, samt därpå liggande 

tegelpannor, att med ett förskräckligt väsen dråsa ned, samt även, vid väggen intill 

götverket, i fallet dra denna vägg, mura av sin död, alldenstund de begravdes och krossades 

under densamma.   

Engström ämnade sig ut ur verket genom en dörr på sydvästra sidan av verket där en 

spelbana gick ut och upp till övre bangården, då han fick se vällugnens plåtskorsten komma 

nedsinglande, varför han kom att hejda sig något, blev därför kvar under det fallande taket 

och dess tegelbråte. Fick därför en del skador i huvudet, foten kom i klämma och blev även 

något skadad, ett av fingrarne blev avklippt, men då han kom loss, kunde han då själv gå 

uppemot sjukstugan. Fick efter vägen hjälp och sällskap av Karl Hammarström, som vid 

bangården tog en där stående häst med släde och skjutsade honom till sjukstugan. Före 

Engström voro då ett par andra arbetare, vilka också skadats vi raset och sutto och väntade 

på tillsyn. Engström fick sedan på kvällen, tillika med flera av de skadade, följa ett extratåg 

till Gävle lasarett, och där hen fick bli omkring 4 veckor. 

 

Härnedan följer några anteckning, gjorda efter samtal med gamle Anders Skoglund. 

Skoglund hade sitt arbete i rostugnen, således icke inuti den del av järnverket, som blev 

utsatt för olyckan, utan i annat, intill beläget hus. Vilket låg endast något tiotal meter ifrån. 

Skoglund hade börjat sitt arbete kl. 12 middagen, gick så hem för att få sitt middagsmål vid 1 

tiden och återvände strax, eller omkring kl. 1,30. Hade då mat med sig till i stålverket 

arbetande Aug. Kvarnström, medsänt från Kvarnströms hem. Skoglunds och Kvarnström 

bodde grannar i huset 12, Hagagatan, nuvarande Skolgatan 7. Samt gick in till Kvarnström 

och avlämnade maten gick genast upp till sin arbetsplats i rostugnen och höll just på att ta av 

sig rocken, fick då höra ett ”brak”, en arbetskamrat K.J. Ahlbom tittade genom en öppning i 

den mot valsverket vettande väggen och fick då se orsaken till den ovanliga ljudet. ”Det 

ligger där nu” sade han, menande därmed valsverkstaket. Såväl Skoglund som de övriga 

arbetarna i rostugnen skyndade omedelbart ut från sin arbetsplats och till valsverket, där de 

deltog i arbetet för att få fram de skadade och de dödade. Den intill götverket nedrasande 

väggen hade begravt flera stycken och Skoglund med många andra hade där ett stort arbete 

med undanröjningen och undanskottande av sten och murmassorna. Bland andra erinrade 

han sig, att där framdrogs de dödade Gustav Nordneg, ynglingen Fahlen m.fl. Ingeniör 

Odelberg deltog personligen i grävningen, skadade därvid sin ena hand, men gick endast 

hem till sin bostad i kontorsbyggnaden och fick omlindat och återkom och fortsatte sitt 

arbete. 



Ungefär vid 5-tiden på aftonen voro alla förolyckade framtagna, en del skadade, men också 

många döda. De döda kördes upp till sjukhuset och inlades i en i närheten belägen 

tvättstuga. Hade Skoglund endast varit några minuter sednare in med matsändningen, hade 

även han kunnat bli ett offer.  

Avskrift. 

 

Utdrag ur protokoll vid kommitterades för nödhjälpsfonden sammanträde å Hofors 

Brukskontor den 25 april 1895. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

§3. 

Ur fonden skulle beredas pension å de dödas efterlevande 7 änkor till lika belopp per år för 

varje enka samt till 12 barn, intill dess de fyllt 15 år med likabelopp pr år för varje barn. 

Medlen utbetalas kvartalsvis med första utbetalningen för fallande den 1:a April 1895. 

 

§4. 

Ehuru fondens storlek egentligen icke medgiver så stora utbetalningar, skulle försöksvis och 

till dess minskning visar sig nödvändig betala till var och en av enkorna 80:- kronor /åttio/ pr 

år med 20 kr. pr. kvartal, varför – utom de erhåll husrum och 10 kubikmeter ved pr år, vilka 

naturaförmåner beräknas hava ett värde av 40 kronor /fyrtio/ kr. som kontant med 10 

kronor pr kvartal utbetalas ifall någon enka själv förskaffar sig och sina barn husrum och 

vedbrand. för varje barn under 15 år betalas 80 kr. åttio kr. pr år med 20 kr. pr.kvartal. 

 

§5. 

Om pensionär avlider, så upphör utbetalningen vid samma kvartals utgång. Om enka gifter 

sig, så upphör pensionen till henne, men fortsätter för barnen till dess de fyllt 15 år. 

 

§6 

I det fall där vare sig änka eller barns målsman icke åtnöjer sig med kommiterades åtgärder 

förbehålla sig de samma, att för den klagande träffa avtal med Torsåkers församling, om den 

klagandes eller hans myndlingars överflyttande till församlingens fattigvård.  

 

§7. 

Efter varje räkenskapårs slut lämnas skriftlig redogörelse över ur fonden utbetalade medel, 

dess ränteinkomst samt behållning, vilken redogörelse får cirkulera mellan pensionärerna. 

 

 

 

 

 



 

§8. 

Av detta protokollsutdrag / § 3-8/ utlämnas ett ex. till varje pensionstagande familj. 

       P. Eriksson   Gösta Odelberg 

 P.H. Wallström    K.J. Forslund. Erik Lundqvist. 

  Från orginalet rätt avskrivet intygas av 

  K.A. Forsling den 13/8 1939 

    

 

 

AVSKRIFT 

av Norrlandspostens skildring av ”takraset” vid Hofors den 8 febr. 1895, 

intagen i Norrlandsposten för den 11 Febr. 1895. 

 

SVÅR OLYCKSHÄNDELSE VID HOFORS 

 

14 personer dödade. Ett 20 tal sårade. /ytterligare en avled sednare/ tillägg av 

undertecknad. 

På Fredag middag ingick till oss den sorgliga underrättelsen, att en större olycka samma dag 

ägt rum vid Hofors. Enligt meddelandet, som genast spikades upp på vår anslagstavla, skulle 

valsverksbyggnadens tak hava instörtat och unde sig ha begravt en massa arbetare. Då 

underrättelsen om den förskräckliga kom till oss voro redan fem arbetare framdragna som 

lik och 10 funna sårade. Den första hjälpen ägnades de sårade av doktorerna Hesselgren, von 

Sydow, Vinblad och Hiller. 

Vid referentens framkomst till det ungefär ¼ dels mil från Hofors Station belägna Hofors 

bruk för genast den sorgsna stämningen därute i ögonen. Allting var tyst och stilla. Blott de 

nödvändigaste göromålen förrättades. Arbetarna stodo här och där i grupper sakta 

samtalande med varandra. Kvinnor och barn sågo förgråtna ut och i allas ansikten kunde 

man läsa en stum förtvivlan, parad med en djup inneboende smärta. Folket hängiver sig ej 

gärna åt stormande känsloutbrott, de sörjer i tysthet. Men kanske den sorgen är så mycket 

kvalfullare.  

Då vi anlände till OLYCKSSTÄLLET erbjöd sig en förödelsens anblick. Den väldiga kolossen, 

valsverksbyggnaden, dagen förut så stolt och imponerande, låg nu där krossad, slagen i 

spillror. Där var blott en ruinhög, genom vilken det var omöjligt att taga sig fram. Och allt 

detta en minuts verk. 

Valsverket till vilket förarbetena började för två år sedan och som är en tillbyggnad till det 

gamla valsverket, var ännu ej fullt färdigt. Blott murar och tak voro uppförda, men var 

meningen att få det så långt färdigt att pådragningen kunde ske den 1 nästkommande mars. 

Häröver är nu draget ett svart streck. 

Om byggnadens storlek kan man göra sig en föreställning, då man vet största redden var 100 

meter och största längden 84 meter. Byggnaden bestod av fem skepp vardera om  



20 mt. spännvidd. Tre av skeppen hade en längd av 72 mt. Och det två återstående en längd 

av 84 meter. Det till största delen av taktegel, men även av glas täckta med järnkonstruktion 

försedda taket uppbars av 20-tal pelare. Den sydvästra delen av taket var ännu icke riktigt 

färdigt och östra längdväggen var man nu även sysselsatt med arbete.  

På fredagen, då KATASTROFEN inträffade, arbetade man som vanligt, Å taket hade sednaste 

14 dagarna snöskottning förehafts och även denna dag, voro 4 arbetare sysselsatta med att 

skaffa undan den ringa mängd snö, som fanns å nordöstra delen av detsamma. Inne i själva 

verket arbetade man här och var. Där funnos valsverksarbetare, mejslare, byggnadsarbetare 

m.fl.  

Middagstiden inföll och många arbetare gingo hem. Ett 50-tal dröjde kvar. Så blev kl. ½ 2. 

Det förfärliga skedda. Det började braka i sydöstra hörnet av taket. Arbetarna insågo genast 

olyckans hela vidd. Gripna av förfäran sprungo de i dödsångets hän mot västra sidan, 

troende sig såmedelst kunna rädda livet, men där möttes de av västra väggen och taket. 

Takstolar, grus och stenar yrde kring dem väggen rasade över dem, de slogos till marken, 

lemlästades och krossades. Och allt detta på ett ögonblick. Tretton dödade, ett flertal sårade 

och stora byggnaden i spillror.  

Det östligaste skeppet hade i hela sin längd sjunkit in mot byggnaden och stod på ett kaos av 

avbrutna järnkolonner, bjälkar och stenar. Stora delar av murarne hade av takstolarne 

slungats ett 10 tal mt. inåt byggnaden. Gaveln stod kvar med sidoväggarne endast till ett par 

meters höjd. Här och där stod en fönsterbåge lutande. Det hela var ett det förskäckligaste 

virrvarr och såg ut som ett när, där maskorna knutits av järn, och omöjligt att genomtränga. 

Så vidtog räddningsarbetet. Omkring 100 man deltogo däri. Det erbjöd oerhörda svårigheter 

att övervinna. Sten och taktegel lågo på somliga ställen till flera alnars djup och så de väldiga 

takstolarne och de bräckta järnpelarne. Man arbetade med förtvivlans krafter för att om 

möjligt rädda en kamrat eller anhörigs liv. Man hoppades i det längsta att kunna berga så 

många som möjligt. Men döden hade ej varit skonsam. Döde och sårade framdrogos efter 

varandra. Oavbrutet fortgick arbetet. Så mycket tyngre genom dess sorgliga art. Gråt och 

klagan herskade, och gripande scener ägde rum vid det dödas eller sårades framdragande 

och vid deras forslande från olycksstället. 

Då räddningsarbetet vid 4 ratiden var slutat, hade man 13 DÖDA OCH ETT 20-tal sårade. 

Ytterligare en arbetare dog på sjukstugan strax efteråt.  

Således voro de fjorton, som omkommit genom den förskräckliga händelsen. Bland dem 

funnos såväl barn som ynglingar, män i sin bästa ålder och gubbar.  

Se här listan över de döda. 

Förvalsaren Gustav Nordberg, född 1864, efterlämnade hustru och två barn i bergade 

omständigheter. 

Vällaren E.G. Holm född 1852 Holm efterlämnar hustru och fyra barn. Änkan ligger mycket 

svårt sjuk, och därtill lär det ytterst fattigt för dem. 

Kolfataren Erik Andersson, född 1849 och hans son Karl Johan, född 1877. Andersson 

efterlämnar hustru och fem barn. 

Hyttarbetaren Lars Berglind, född 1845. B. efterlämnar hustru och en dotter. 



Stålverksarbetaren Olov Gustavsson, född 1836. Gustavsson efterlämnar hustru och två 

döttrar. 

Jordbruksarbetaren Per Albom, född 1843. A. efterlämnar två barn och hustru avskrivarens 

tillägg/ 

Extra arbetern Carl Erik Bergqvist. Omkring 25 år gammal. Född i Berg, Torsåker. 

B. som var nygift, efterlämnar hustru och ett barn. Barnet är något över en vecka gammalt. 

Hans hustru ligger svårt sjuk.  

Extra arbetaren Fredrik Hero, ogift, från By socken i Dalarne. 

Extra arbetaren Per Lindblom, ogift, boende i Torsåker. 

Extra arbetaren P.E. Pettersson, ogift, från Österfärnebo. 

Extra arbetaren Karl Fahlen, ogift, omkring 21 år, från Fagersta i Torsåker. 

Johan Söderblom 15 år och  

Gustav Öberg 12 år.  

 

Så fort ske kunde forslades de sårade till brukets sjukstuga. Lyckligtvis erhölls riklig 

läkarhjälp. I det doktorerna Hesselgren och Hiller från Storvik, von Sydow från Göteborg 

samt Winblad från Krylbo anlände vid 4 ra tiden. 

Damer å bruket gingo läkarna tillhanda och för övrigt gjorde man allt vad göras kunde för de 

sårades vård. Efter ungefär tre timmar voro alla förband laggda, och kl ½ 8 avgick ett extra 

tåg till Gävle, medförande 8 svårast sjuka. De inlades i en boggievagn. Sex man medföljde för 

tillsyn över de sjuka. Tåget stannade vid Tolvfors, där åtta hästr och tre bårar väntade för 

nedforslingen till lasarettet, dit de sårade anlände varma och jämförelsevis välbehållna. 

De som införts till Gävle, voro: 

Arbetarne J.Boberg. F.J. Pettersson, Axel Hagström, Robert Lundvall/ dog senare på 

lassarettet/. Lars Ädel, Per Olov Engström från Österfärnebo och Johan Engström samt extra 

arbetaren C.E. Andersson.  

De dödades kroppar blevo förskräckligt lemlästade, och somliga blevo nästan till 

oigenkännlighet vanställda. Man berättade oss, att snören ibland måste användas för att 

binda fast lemmarna vid deras respektive kroppar.  

Av de till Gävle införde äro flera allvarligt skadade. Särskilt är Lundvall mycket illa däran 

genom de brännskador han erhållit. Hagström är också svårt skadad. De övriga sårade hava 

fått mindre skador och torde inom kort vara friska.  

EN ARBETARE berä berättade oss, hursom han strax före olyckans inträffande befunnit sig i 

sydöstra delen av huset. Han tyckte sig då se att takstolarne sjunkit undan en aln. Åt en 

person, som körde förbi, anmärkte han också detta, vartill denne genmälde, att det nog icke 

skulle dröja länge, förrän taket störtade in. De avlägsnade sig därpå, men kommen några 

steg därifrån hörde den förstnämnde plötsligt ett förskräckligt brak bakom sig. Han vänder 

sig om och får då se byggnaden förvandlad till en ruinhög. Några ögonblick till på samma 

plats som förut och han varit dödens.  

Tre arbetare flydde in i en utbyggnad, som begagnades som sliprum och därifrån för övrigt 

verkets pådragning skedde. Såmedelst lyckades de rädda sig. 



En fjärde arbetare, som ej vågade följa med den andra in i utbyggnaden, alldenstund han 

trodde, att den skulle sammanstörta vill fortsätta, men blev ögonblickligen dödad och 

begraven av den nedrasande muren. Han vart svårast tilltygad av alla de dödade. Huvudet 

blev nästan frånslitet och ena benet avslaget det var för övrigt den ovannämnda Nordberg. 

Strax utanför lågo de flesta dödade. De hade sökt springa ut genom utgången där 

järnbanespåret går fram, men blevo dödade och krossade av den nedrasande väggen. De 

lågo nästan i en hög. 

En arbetare höll på att med häst och släde köra tegelsten där inne, då olyckan inträffade. 

Såväl karl som häst dödades. Hästen satt så fastkilad, att tjocka järnstänger måste klippas av, 

innan man kunde få honom loss. Släden vart märkligt nog oskadd. 

Av de å taket sysselsatta arbetarna skadades en, Hero, så svårt att han strax efter ankomsten 

till sjukhuset avled. En av de övriga tre infördes till Gävle. De andra två äro obetydligt 

skadade. 

 

OM ORSAKERNA 

till den hemska olyckan vet man ännu ingenting med visshet. Man tror det vara snöns fel, 

men av alla de arbetare, som vi talade med förute, fanns det ingen som ansåg denna vara 

orsaken. De förklarade tvärtom, att den snö som fanns på taket var så obetydligt, att någon 

olycka av den ej kunnat uppstå. Den snö som fanns låg i det nordöstra hörnet, raset började i 

det sydöstra. 

På tillfrågan, om man ej förut märkt något, svarades, att takstolarne visserligen böjt sig, men 

hade man ej ansett det oroande. Dessutom hade ju redan snö skotats från taket för att man 

skulle vara så mycket säkrare. 

En kommande undersökning skall väl blotta orsakerna. 

Det var vemodigt att stå därute och tänka sig, att senat dagen förut i dogt arbete här 

försigått. Strävsamma män hade där arbetat för sig och de sina uppehälle.  På olycksdagens 

morgon hade de som vanligt gått till sina sysslor. Den minste hade kanske jollrat fram sitt 

avsked till dem och husmodern helsat med ett: ”välkommen åter”. Men så stod ej skrivet. 

Nyss var det kraft och hälsa liv och verksamhet. Nu åter död och fasa, sorg och elände. 

Ur många hem är lyckan svunnen. En objuden gäst har där i stället gjort inträde. Så skifta 

tingen. 

Bredvid oss står en gosse. Tårarna trillar utför kinderna på honom. Så talar han om, att hans 

far och bror blivit dödade. Hemma hade han fem små syskon och modern var sjuk. Därtill 

mycket fattigt. Vilket slag är ej allt det för den arma hustrun. 

Därborta kommer en gammal man gående. Hans son är en av de omkomna. Fadern frågar, 

om några av sonens tillhörigheter setts till. Där står en stövel vid väggen. Han griper tag om 

den. Det är ju en sak, som tillhört hans son. 

Det glittrar i de kärva männens ögon och deras läppar darra, då de talar om sina kamrater. 

Ytan är ganska lugn, men inunder storma känslorna. De göra inga förebråelser mot sina 

förmän eller andra. De äro resignerade, men det är en resignation, som griper. 



Och de förolyckades hustrur och barn sedan. I byggnaden där uppe i backen under vita 

bårtäcken ligga de stelnade kvarlevorna av vad de ägt kärats på jorden. Där gömmes kanske 

en make och far, en son eller broder, för evigt sluten i dödens armar.  

De vid olyckan skadade, som voro väntade vid lasarettet i Gävle, funno lasarettets 4 badrum 

med deras 8 badkar uppeldade, vadan alla de 8 skadade genast kunde föras i badet. Därefter 

införde de i operationssalen där de mottogos av överläkaren Bergh och underläkaren 

Montell samt av sex sjuksköterskor. Operationerna tog en tid av närmare 3 timmar, och vid 

12 tiden på natten voro alla förbundna och förda i sina sängar. Av de åtta är en äldre man 

livsfarligt skadad, särskilt i huvudet, samt en 15-årig yngling så illa bränd, att man icke om 

honom hyser mycket hopp om vederfående. 

Ännu har ingen av de skadade avlidit å lasarettet. 

Enligt telefonmeddelande till oss i dag, ägde polisförhör rum i lördags från kl. ½ 1 på 

middagen till kl. 7 på kvällen, förhöret leddes av tf. Länsmannen i Torsåker, Nordenmark, 

alldenstund länsman Andersson är tjänsteledig. Herr A. var dock närvarande. Alla arbetare, 

förmän och ingeniör Odelberg inlämnad en skriftlig uppgift, som befanns vara i huvudsak 

överensstämmande med avd under förhöret framkom.  

Av de döde voro två, vällaren Holm och stålverksarbetaren Gustavsson, försäkrade i Dalarnes 

försäkringsförening för 1,000:- kr. vardera. Nämnda förening omfattar en mängd bruk inom 

Dalarne och Gästrikland. Varje försäkringstagare betalar 5 kronor i årlig premie för ett 

försäkringsbelopp av 1,000:- kronor. Skulle årliga premien överstiga fem kronor betala de 

resp. bruket det resterande.  

För Holms familj torde försäkringsbeloppet vara synnerligen välkommet.  

Holm efterlämnar, som ovan nämnts, en svårt insjuknad hustru och 4 barn i ytterst fattiga 

omständigheter. 

Av de sårade arbetarne voro tre st. försäkrade i nämnda förening. 

Begravningen av de omkomna skall äga rum om onsdag.  

Disponent Eriksson är nu hemkommen till bruket. 

Avskriften verkställd av K.A.Forsling efter klipp ur Norrlandsposten, vilket välvilligt ställts till 

förfogande av f. Stålverksarbetaren Anders Skoglund. 

Tillägg: den till Lasarette inforslade och svårt brände ynglingen Robert Lundvall avled 

sednare å lasarettet.  

    Hofors den 30 mars 1939 

    K.A. Forsling 

Avskrift av avskriften verkställd av undertecknad Yngve Vik den 27 febr. 1960. 

 

 

 

 

 

 

 



Då Hofors hade ”Spårvagnstrafik” 

Om man skulle fråga någon av den yngre generationen Hoforsbor om han kunde huruvida 

det någon gång i Hofors existerat spårvagnstrafik, skulle han huru säkert svara ett bestämt 

nej. Då det dock på sin tid fanns en sorts dylik, trafik, kan det möjligen intressera höra något 

om densamma. 

I vanliga fall brukar spårvagnar vara ett kommunikationsmedel för större eller åtminstone 

medelstora städer, ett bevis å samhällets storlek och betydelse lämpligt endast då samhället 

uppnått en tillräcklig omfattning och befolkn. 

För Hofors blir förhållandet det motsatt. Då samhället var obetydligt, drift och rörelse vid 

bruket var av ringa omfattning mot för närvarande.  

Då driften vid det lilla bruket Robertsholm nedlades helt år 1895, fingo de där anställda 

smederna anställning nere vid Hofors bruk, där dock icke kunde åt dem beredas bostäder, 

annat än för ett fåtal familjer. De flesta fingo därför bo kvar däruppe vid Robertsholm, men 

då avståndet till arbetsplatsen, som var 3 kilometer och ansågs vara väl dryg promenad både 

kväll och morgon, inrättades den ”spårvagnstrafik”, vi skola beskriva./ Vi bör nämna kanske, 

det tåg visserligen mellan stationen och brukets försorg. En vanlig tralla eller med det 

vanligaste namnet dressin, anskaffades, utrustades med ryggstödsförsedda sittbänkar 

runtomkring, en bromsinrättning anbringades på ett av de fyra hjulen och ”spårvagnen” 

insattes i trafik å Hoforsbanan, en järnvägsstump, som redan fanns mellan de båda 

platserna. Då banan lutar ganska starkt från stationen och nedåt bruket, gick den om 

morgnarne med egen maskin och hastigheten var ingenting att klaga över, vanligen klarades 

resan utför på knappa 4 minuter, vid vissa tillfällen ännu hastigare så att det nog berodde 

enbart på tur än skicklighet hos ”föraren”, att resan icke blev en ”katastrof” –genom 

vedgårdsgrindarne. 

Ja, detta var färden om morgnarna och ”nedåt”, men på kvällarna och ”uppåt” gick resan i 

annt tempo. Efter arbetets slut, i många år kl.7, skulle avfärden ske. Då kom en av 

arbetsstallets äldre hästar, vanligen den s.k. vedbohästen,/så benämnd emedan han om 

dagarne användes för ut körning av ved till brukstjänstemännen,/ åtföljd av en minderårig 

skjutspojke till avgångsplatsen, spändes så för ekipaget och med icke överdriven hastighet 

knogade hästen det rätt tunga lasset uppför banan till bangården vid Robertsholm, 

passagerarne gingo var och en till sitt, medan skjutspojke med sin häst fick ridande vända 

åter till bruksstallet, och för detta övertidsarbete erhöll pojken en belöning av 10 öre per 

dag.  

Blev det alltför långsam takt, hände det, att någon av resenärerna hoppade av dressinen, tog 

med hande från banvallen en grästapp, och med den viftande framför hästens nos kunde 

farten ökas någon smula. 

Trafiken med beskrivna dressinen, som kom till stånd i mitten av 1800 talet, fortsattes ända 

till inemot sekelskiftet, då vid Hoforssågens anläggning invid järnvägsstationen, däruppe 

befintliga bostäder behövdes för den nyinflyttade sågverkspersonalen, och de där tidigare 

bosatta bruksarbetarna fingo flytta undan till bruket, där nya bostäder nu kommit till. 

Spårvagnen behövdes icke mera, den hade gjort sin tjänst och hade i cirka 15 år fyllt en 



uppgift och funktion som ”Hofors första spårvagn”.  Passande för den tiden, skulle dylikt 

befordringssätt nu för tiden icke alls senteras eller värdesättas. 

Som avslutning å denna epistel, kan lämpligen nämnas något om den ovannämnda 

Hoforsbanan.  

Den byggdes av Hofors bruksägare, brukspatron Casimir Petré år 1866 och började trafikeras 

den 17 oktober samma år. Tillökades med en hästkoformad bilbana till de nyanlagda 

valsverken år 1895 å inemot 1 kilometers längd. Är fortfarande brukets privatban och 

användes uteslutande för godstrafiken mellan järnvägsstationen och brukets båda 

bangårdar. Tidigare kunde även passagerare få medfölja, varför en kombinerad passagerare 

– bromsvagn var inkopplad i tågsäten men är nu denna trafik indragen. 

 

Då Hofors bruk såldes – och återbördades. 

Avskrift ur Norrlandsposten 10/5 1940. 

 

Hofors bruk, Gästriklands äldsta järn och stålverk, nämnes i officiella handlingar först i sista 

hälften av 1500 talet. Var då en obetydlig by och på 1650-talet icke mycket större i 

bebyggelsen utgjordes av 3 bönder eller bergsmän, men vilka dock här hade åstadkommit 

ett mindre ”bergsmans järnverk”, men vilket på 1650-talet kom i kontrollören Göran Elis i 

Gävle ägo, vilken år 1676 försålde bruket till livmedikus d:r Sv.Bröms, men som redan inom 

kort tid, år 1680 sålde anläggningen till rådman Robert Petré från Arboga. Robert Petré var 

den yngste av tre bröder, vilka år 1628 inflyttat från Montrose i Skottland. 

Hofors kom nu att förbli i denna släkts ägo i jämt 200 år och släkten var mycket angelägen 

att behålla Hofors. Sålunda förordnade Jakob Fredrik Petre, en son till Robert Petré, i sitt 

testamente, att brorsonen Carl Vilhelm skulle övertaga bruket efter honom, men detta på 

villkor, att han samtidigt gifte sig med någon av farbroderns döttrar och löste ut de övriga 17 

syskonen. Så skedde också. 

Dels genom utvidgning av driften, dels genom förvärv av allt flera verk och egendomar, såväl 

i Torsåkers socken, som i flera andra socknar, ökades den Petréeska familjedomänen allt mer 

och den nyssnämnda strävan, att behålla Hofors i släktens ägo, var nära att gå om intet. 

År 1778 avled dåvarande ägaren brukspatron Petré och efter hans död uppstod tvist och 

oenighet bland de många arvingarne/han hade många barn/varför de beslöt/ enligt 

familjekrönikan ”att egendomarne skulle till försäljning utbjudas, enär penningar lättare 

rättvisiligen fördelas, än jordagods skiftas kan.  

Tillfölje av detta beslut uppgjordes en försäljning av Hofors och Hammarby med 

underlydande egendomar till kammarherren och direktören von Stockenström. 

Enligt då gällande bestämmelsen hade säljaren rättighet, att innan ett år gått till ända efter 

uppgörelsen, ”återbörda” eller återföra försåld egendom.  

Historien förmäler, att von Stockenström, ivrig att få köpet giltigt och lagfaret samt 

bestående, redan tidigt på årsdagens förmiddag efter uppgörelsen, infann sig vid tingshuset i 

Ovansjö,/ tingshuset var då förlagt till Kungsgården, nuvarande Ovansjö sockens sparbanks 

huvudkontor/. Tiden för återbördsrätten utgick emellertid icke förrän kl. 12 på middagen. 



Timmarne gingo, tiden närmade sig och den väntande von Stockenström kunde börja räkna 

minuterna, då helt plötsligt en av de Petréeska arvingarne, den unge Robert Petré d.y. på en 

löddrig häst sprängde in på tingshusgården och i sista stund nu hann fram och kunde 

återbörda fädernearvet och därigenom blev Hoforsdomänerna ägare och räddade således 

Hofors åt släkten för ytterligare 100 år. Relaterade episod hände nämligen år 1780. 

Denne Robert Petré hade, trots sin ungdom, redan förut förvärvat en mindre egendom i 

Dalarne, Hagge, där han idkade bergverksrörelse med framgång, men flyttade därifrån till 

Hofors, då han blev dess ägare. Han var född på Hofors år 1760 och dog därstädes år 1838 

samt är begraven å Torsåkers kyrkogård. För sina förtjänster om järn- och bergverksrörelsen 

fick han titeln bergsråd och denna titel var den, som alla underlydande använde i stället för 

det annars då vanliga ”brukspatron”. Jämte sonen Tore Petré är han den mest bekante och 

framträdande i den Petréeska släkten. Det under hans sista år anlagda lilla bruket 

Robertsholm uppkallades efter honom. 

I andra generationen efter nu nämnda Robert Petré, år 1880, måste dock släkten Petré 

lämna sitt kära Hofors i andra händer.  

 

100 år sednare. 

Det är 1880, det myllrar av folk i Hofors, å stallbacken är en hel utställning av åkdon, redskap 

av alla de slag, som användts i jordbruket, hästarne och korna i stalla och ladugård gnäggar 

och råma, folket sorlar och över allt detta sorl höres auktionsutroparens, länsman Gullbergs 

röst, ”ärbjudet, skilj Er åt, opp, Vallenberg”. Klubbslag, det är den stora Petréeska 

konkursaktionen, som gör de forna, mäktiga Peteerna utan både egendomar och bruk. Det 

är Stockholms Enskilda bank och dennes chef, dir. Wallenberg, vilkens bud dominerar och till 

vilken det mästa klubbas bort. ”Opp, Vallenberg ”återkommer i ett, uttrycket blir så ofta 

använt, att Hofors barnen flera år efteråt vid sina imiterade aktioner fortarande använda 

”opp Wallenberg”. 

En och annan persedel går dock åt annan köpare. En gammal antik gigg dras fram. En bonde 

från Ovansjö är tydligen spekulant å denna. En gigg, härstammande från hans förfäder, men 

som hamnat hos Petréerna, anser han bör återförvärvas sin gård och hemsocken. Han är så 

säker på återförvärvet, att han ridit till Hofors och har i tankarne åka i giggen tillbaka hem. 

Vallenberg har tydligen fått nys om saken, bjuder ett högt pris, Ovansjö mannen bjuder över, 

bjuder över igen, blir nervös, bjuder över sitt eget bud, ger sig inte. Förvaltare Lilliehöök 

avbryter: ”slå för fan, Ni hör ju att han bjuder över sitt eget bud”. Ovansjöbonden fick sin 

gigg, men priset var ovanligt dyrt. Han fick i alla fall åka hem i sitt eget fordon, även om 

väskan med de medförda krympt ihop. För att stimulera köplusten hade man varit 

förtänksam anordna ölservering, vilken försigick i gammal skolhuset, intill nuvarande 

lokstallet, de närvarande anlitade denna flitikt, vissa personer väl mycket, blevo upprymda, 

bråkiga och i åtminstone ett fall, övergick till handgripligheter. Det hände då, att major 

Lilliehök fick motta stryk, annars var han van ge brukspojkarne avbasning. Men vad majoren 

fick ostraffat göra, det blev för J.B. 8 dagars fängelse, lite skillnad på person borde det ju 

vara. Det förtäljes för resten, att fängelsevistelsen måste avkortas med några dagar. Varför? 



”Fången” ifråga var ivrig snusbrukare, i fängelset fick han icke något av denna 

nödvändighetsartikel utan han måste använda ”surrogat”, blyknapparna i fångkläderna. Då 

blev han hemskickad i förtid. 

Det är en dag på åttiotalet, kring en finka å brukets bangård är det stor folksamling. Vad står 

på? I finkan är det kanske försäljning av smågrisar. Nej bättre opp. Det är avlagda 

militärkläder, kappor, byxor och rockar, inköpta av major Lilliehöök för billigt pris. I 

vagnlastvis och vilka nu försåldes till brukets anställda till hyggliga priser. Dessa kläder voro 

tillverkade av s.k. kapporttyg, starka i blå färg och med blanka mässingknappar. Arbetarne 

med sina små inkomster hade nu möjlighet skaffa sig kläder för bra pris, och som 

försäljningen skedde på kredit, med avdrag å sedermera utfallande avlöning gick det raskt 

undan med försäljningen. En fjärdingsman Vennerstrand, sedermera rättare Lindkvist skötte 

om utlämningen. I flera år efteråt, och sedan flera vagnar utsålts, såg man det vimla i 

samhället, både i arbete och fritid, av blåklädda och med sinande knappar utrustade män 

och pojkar.  

I samband med denna försäljning kan nämnas en annan Lilliehööks åtgärd. 

Färskfiskförsäljningen. Han ombestyrde inköp av färsk sill fån Västkusten. Befolkningen fick 

ange vad de önskade, beställ i förväg således den kvantitet som önskades, majorn 

rekvirerade då, vanligtvis och utminiteringen skedde, alldeles som kapporterna, från vagn på 

bangården, som affärsbiträden tjänstgjorde av rättaren ditsänt folk från jordbruket. 

Priset var så oerhört billigt, att det lockade till stora inköp av varan. Det var icke fråga om 

småposter eller i kilovis – eller skålpund. Såsvis eller för mindre familjer i ämbarsvis, var det 

vanliga kvantumet. En del lade ned den färska varan i snön, en del saltade ned och man hade 

billig mat lång tid framåt. 

Trots de billiga priset å de nämnda kläderna, som å färsksillen, blev det överskott, 

grundplåten för den s.k. ”sill-kapportkassan”, vars medel sedan kom till användning för 

manglar m.m. för bruksbefolkningen.  

Major Lilliehöök, vilken tjänstgjorde åt Petréerna som förvaltare fån 1874 intill konkursen 

1880, från sistnämnda år och till 1890 som Hofors A.B. disponent, fick sitt avsked och 

avflyttade år 1890, efterräddes av Per Eriksson.  

År 1893 begyntes det omfattande utvidgnings och utbyggnadsarbete, som i första etappen 

kan sägas pågick till 1896-97. Denna utbyggnad fick ett opåräknat avbrott genom det takras, 

som inträffade den 8 febr.1895. I Norrlandsposten för den 11 febr. 3 dagar efter olyckan 

läses bl.annat: Det är inga trevliga bilder som här sist föredragits och sådana som icke kan 

glömmas av de, vilka då voro med. Det var en olycka, men oförvillad.    /K.A. Forsling/ 

 

 

 

 

 

 

 



Bocken vid Biljettluckan 

Händelsen utspelades för 40-50 år tillbaka vid ett bruk i Gästrikland försett med 

järnvägsstation. Järnvägsstationens perrong var där, i likhet med många andra 

stationssamhällen, samlingsplatsen för ortens mer eller mindre ostyriga pojkar, och 

tågtiderna passades mycket punktligt och samlingen var då fulltalig. Vid denna station 

/Hofors/ tjänstgjorde då en stationsinspektor L. allmänt bekant för sin myndighet och 

stränga regim, vilken gick ut över både personal som resande och befolkningen, vilken han 

kom i beröring med genom att vilket oftast fingo erfara hans häftiga lynne. Det var därför 

helt naturlig att en antagonism förefanns mellan stinsen och pojkarne, vilka sednare icke 

heller voro guds bästa barn allesammans.  

En del av befolkningen hade då förtiden en eller ett par kor, någon fasomrarne på bete, 

instängda i beteshagar, men det kunde någon gång inträffa, att de lyckades komma ut i 

frihet och vid ett sådant tillfälle hade en bock kommit att förirra sig till järnvägsstationen. En 

av de odygdigaste och uppfinningsrikaste pojkarne råkade få se bocken, såg med det samma, 

att här var ett tillfälle göra stinsen ett spratt. Med lock och pock lyckades han få bocken i 

tredje klassens väntsal, ordnar så, att bocken vid biljettluckan med sitt huvud är i jämhöjd 

med luckan, knackar på, ställer sig undan. Den korpulenta stinsen L. stegar fram och öppnar 

luckan, ett bockskägg synes i öppningen, -bocken bräker-L. tar baksteg och hade så närfått 

slag av förskräckelsen. Det var första och enda gången han förlorat fattningen. 

När han kvicknat till och skulle sätta efter upphovsmannen-ynglingen, hade denne hunnit 

sätta sig i säkerhet. Han undvek både järnvägstationen och stins en längre tid. 

 

     K.A.Forsling. 

Avskrivare Yngve Vik. 

Ynglingen som gjorde sprattet hette Lundström, son till Modellsnickare Lundström. 

Ynglingen emigrerade vid sekelskiftet till amerika, sedermera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avskrift av Allmänna Kungörelsen nr 81 år 1909 utfärdad av Länsstyrelsen Gävleborgs län 

med anledning av pågående arbetskonflikt. Kungörelsen uppläst Torsåkers kyrka 5/9 betygar 

David Pettersson. Kungörelsen åberopades av Länsman K.J. Westin i målet mot de åtalade 

Hoforsarbetarna. 

För ordningens upprätthållande under pågående allmänna arbetskonflikten aktar Kungl. 

Majestäts Beffallningshafvande nödigt härigenom stadga vite af 25 kronor hvartil vägar och 

gator samt andra allmänna platser inom Torsåkers socken anordnas eller deltaga i 

folksamlingar eller demonstrationer, såvida icke behörig polismyndighet i särskilt fall lämnat 

tillstånd dertill.  

Det åligger vederbörande kronobetjäning att genom anslag å lämpliga platser bringa Kungl. 

Maj ts Befallningshafvandes sålunda meddelade vitesbeslut till allmänhetens kännedom. 

 

   Gefle slott å Landskontoret den 3 sept. 1909 

    C.M. Ström  

                          /Oskar Lehman.  

Avskriften gjord å Tingshuset, Storvik i målet mot de åtalade av Yngve Vik. 

 

1909 den 1 November. 

Till denna dag hade länsmannen Emil Westin med yrkande om ansvar för det strid med 

utfärdade i Gefleborgs län allmänna kungörelse den 3 nästförflutna september deltagit i 

demonstration mot arbetsvillig å allmän plats, Nygatan Hofors. Torsåkers socken den 6 

samma månad i särskild stämningar åtalat. 

Yngve Nordström, ssian Nordström, Oskar Bergsten, Axel Östlund, Carl Gille. 

Amandus Löfström, Axel Nilsson, Axel Bergsten från Hofors.  

e.o Hofrättsnotarie K.J. Westin 

 

 

§ 139. samma år. 

Till Häradsrätten. 

Det af mig instämda målet mot åtskilliga personer i Hofors ber jag att få framhålla några 

anmärkningar till upplysning om de förhållanden, under hvilka förseelser blivit begågna. 

Som bekant hade striderna på arbetsmarknaden under sistlidne sommar ledt därhän, att 

arbetsgivarnas organisation den 2 augusti förklarat lokout, vilken den 4 i samma månad av 

arbetarnas organisation besvarades av med allmän arbetsnedläggelse eller storstrejk. Denna 

senare var av arbetsledningen afsedd att omfatta icke blott de av lokouten berörda 

arbetarne, utan jämväl såväl organiserade, oorganiserade arbetare inom alla grenar av 

industri, ja till och med i Statens och kommuners tjänst anställde icke organiserade arbetare. 

Emellertid åtlyddes icke sträjkparollen af alla påräknade deltagare, utan en del arbetare 

fortsatte med arbetet. I anledning härav vidtogos från de sträjkandes sida kraftiga 



ansträngningar för att förmå de arbetsvilliga att nedlägga arbetet. Agigatorer genomkorsade 

landet, bedrivande den mäst energiska propaganda emot arbetsgifvarne, och understundom 

urartade agitationen till hat och våld emot de arbetsvilliga. Om i våra trakter sådana utbrott 

av våldstaktik icke kommit till synes, så hafva likväl andra kampmedel som till sin verkan 

varit likställda med talet om våldet, blivit nyttjade i arbetsstriden, metoder som i det 

närmaste tangerat gränsen för de straffbara tvångsmedlen. Syftet med den handlingar har 

varit att ingiva de arbetsvilliga den föreställningen, att de förrådit arbetarnas sak, gjort sig till 

sträjkbrytare och därigenom förtjänta af allas förakt och fortsatta förföljerser, samt fruktan 

att efter konflikternas slut bliva av de organiserade utestängda från arbetet och därmed all 

försörjningsmöjligheter. Många exempel gifvas derpå att denna agitation haft åsyftad 

verkan, i det att ett flertal arbetsvillig sett sig nödsakade att nedlägga arbetet på grund av 

dessa påtryckningar.  

Ett av de förnämsta medlen för denna taktik har varit demonstrationerna. Härvid har så 

tillgått, att de sträjkande vid varje arbetsskifte, med hustru, barn och anförvanter, i stora 

skaror ställt upp sig på båda sidor om de vägar, de arbetsvilliga hade att passera till och från 

sina arbetsplatser. Hotande blickar, hånande åtbörder och ironiska hedersbetygelser hafva 

härvid ersatt, hvad de demonstrerande icke vågat med tydliga i ord eller handlingar 

manifestera. 

Då dessa demonstrationer visade sig vara ett utmärkt kampmedel såtillvida, att arbetarna 

hos sina arbetsgivare förklarade, att de icke längre kunde arbeta under så olidliga 

förhållanden, funno sig arbetsgivaren nödsakade att till skydd mot ett dylikt obehörigt 

intrång å deras arbetsplatser utverka sig mötesförbud för otillåtet beträdande af desamma, 

hvarjämte Länsstyrelsen meddelade förbud mot varje demonstration eller folksamling å 

vissa allmänna platser och vägar.  

Det oaktat hava svarandena, som deltagit i sträjken vid Hofors Aktiebolags arbetsplats i 

Hofors, anordnat en demonstration vid bruket å otillåtna platser och derigenom visat icke 

blott sitt uppsåt att framhärda i sina obehövliga påtryckningar, utan äfven ett uppenbart 

trots mot laga myndigheters påbud, men då en arbetarrörelse tager sig sådana uttryck, har 

den frångått sin ursprungliga ide och riktat sitt angrepp mot samhället. 

Det är mot denna bakgrund, som de af mig åtalade förseelserna böra skärskådas, och torde 

deraf framgå, att här icke är fråga om någon af obetänksamhet företagen mindre förseelse, 

utan ett utslag av samhällsfientlighet och en inbiten ilska mot enhvar arbetare, som icke 

tager order från de socialistiska arbetarledningen, utan vill handla efter egen övertygelse. 

Jag vågar derför vördsamt yrka att Häradsrätten vid utmätandet af bestraffningen tager 

behörig hänsyn till gerningsmännens uppsåt och på ett kännbart sätt låter de skyldiga känna, 

att landets lagar och laga myndigheter icke ostraffat låta sig kränkas. 

 

Storvik den 1 November 1909 

E.Westin 

Åklagare  

 



Axel Östlund hade till Häradsrätten inlämnat följande inlaga. 

Härmed bestrider undertecknad på det bestämdaste att aldrig sedan den 3 september, 

varesig uppmanat eller deltagit i några som hälst demonstrationer. Att undertecknad af en 

händelse, vistades ute på gatan den 6 sept. var att jag hade att besöka en god vän (Carl Erik 

Nyhlen) var boende i Nygatan 22 a. när undertecknad begaf sig åter ut på gatan kl. 6,15 

(18,15) var de s.k. arbetsvilliga redan vid sina respektive bostäder och bara ordningsmakten 

var ute på gatan var där alltså ingen. 

 

Förteckning. 

och uppgifter om riksdagsmännen för Gästrikland för tiden 1809-1866. Bondestånd 

1./. Per Andersson i Åttersta, Ovansjö var Gästriklands representant vid lagtima riksdagen 

1809-10, han var född i Ovansjö den 5/11 1763 och dog därstädes den 12/9 1839. /Sednare 

riksdagsmannen Anders Göransson i Åsen var Per Anderssons broders sonsonson.  

Urtimariksdagen 1810 kunde han icke bevista, på grund av att var fullmäktig i Riksbanken 

och denna riksdag, som började i Örebro och slutade i Stockholm.  

2./ I Anderssons ställe inträdde då /urtima riksdagen 1810/ gästgivaren John Olsson 

Longberg från Sörby, Årsunda. Longberg var född i Borås den 26/2 1781 och dog i Strömstad 

den 27/7 1839, endast 58 år. Som ung begav han sig ut som gårdfarihandlare, som sed var i 

”knallebygden” på den tiden. För egenom stora delar av Sverige ock kom så slutligen till 

Gästrikland. Här blev han bekant med gästgivaren Lars Anderssons dotter Katarina. 

/Årsunda/ med vilken han gifte sig. Vid 24 års ålder 1803 övertog han svärföräldrarnes gård 

”Hillars” med gästgiveri. 

Han var en duktig jordbrukare och lade så småningom allt flera hemmansdelar till sitt 

hemman, så att slutligen hans egendom bestod av tre hemmansnummer. Sörby n:o 6-7 och 

8. Började också flitigt användas till ofentliga uppdrag. Då han 1810 bevistade sin första 

riksdag, var endast 29 år. Framåtsträvande och energisk, kastade han sig i det politiska livet 

på allvar och gjorde som politiker sin karriär. Ingen av bondeståndets representanter från 

Gävleborgs län har haft så stort inflytande som Longberg. Flitig motionär och riksdagstalare. 

Han deltog i riksdagarne 1810-1812-1815,1817-18,1823,1828,1830 samt senast riksdagen 

1834-1835. Betecknande för hans intressen och verksamhetslust är, att han vid riksdagen 

1823 hade ordet icke mindre än 386 gånger d.v.s. mer än ett anförande för varje dag 

riksdagen pågick. Han frambar också en hel mängd motioner. Han blev alltmer och 

merdominerande vid bondeståndets förhandlingar. Vid riksdagen 1828-30 erhöll han den 

största utmärkelse en ofrälse riksdagsman på den tiden kunde tänka sig: blivit utnämnd till 

ståndets talman.  

Han måste i anledning av sitt talmanskap frånträda de flesta av sina många 

förtroendeuppdrag som han föregående riksdagar haft inom ståndet. Trots sitt talmansskap 

hade han ordet vid denna riksdag icke mindre än 59 gånger. 

Longberg var en mångsidig och mångrestande man. Han försökte sig på litet av varje. När det 

föll honom in kunde han skriva vers. Då ståndet efter julferierna återkom till tiksdagen 1829 

hälsade han som talman sina ståndsbröder med ett tal i bunden form i 6 verser, som av 



ståndet ”mottogs med synbar rörelse”, och beslöts enhälligt att intaga detsamma i 

protokollet. 

Vid urtima riksdagen 1834-35 tjänstgjorde Longberg även som talman. Det var hans sista 

bevistande riksdag, ty innan nästa riksdag 1840-41 var Longberg död.  

3/ Lagtima riksdagen 1840-41 representerade Gästrikland i bondeståndet av Hans Person i 

Östby. Ockelbo socken. Han var född i samma socken 17/8 1792 och dog därsammanträdes  i 

November 1876, 84 gammal. 

Förutom nyssnämnda riksdag bevistade Persson riksdagarne år 1844,-45, 1847-48, fick vara 

hemma under riksdagen 1850-51 men återkom vid riksdagen 1853-54, som blev hans sista 

riksdag. 

4/ Vid riksdagen 1850-51 var åter en Årsundabo ladskapets representant. Han hette Isac 

Reinhold Dahl och var från Sörby n:o 2. Beskrives som mycket tystlåten och tillbakadragen 

man. Var född den 19) 1804 och ägare till Sörby nr.2. 

5/ Vid riksdagen 1856-58 hade Gästriklands bönder en ny representant i Torsåkersbon Erik 

Hansson från Fagersta/troligen första riksdagsmannen från Torsåker i bondeståndet. Han var 

född i Torsåker den 10/9 1817 och dog därståden 19/7 1882, 65 år. Ägde och brukade 

Långnäsgården inom socknen. Långnäs försåldes sedermera till Hofors bruks A, -B, och är 

bostad för gruvingeniören. Utom sagda riksdag deltog han även i riksdagarne 1859-63. Han 

väckte några motioner och yttrade sig även några gånger, i sista riksdagen 11 gånger. 

6/ Vid sista ståndsriksdagen 1865-66 var även Torsåkersbo Gästriklands ombud för 

bönderna, nämligen Hans Haegermark  i Särsta, Torsåker. Han var född i Hedemora den 17 

oktober 1820, flyttade från Torsåker till Söderhamn 1884, där han avled den 22 jan 1905, 85 

år gammal. Han ägde under sin riksdagstid egendomen Särsta n:o 2 i Torsåker. Intill 1884 

hade han egendomen, men sagda övergick densamma i andra händer. 

Under Torsåkerstiden innehade han plats som gruvinspektor vid Nyängs gruvor och fick 

därifrån pension. Beskrives som en mycket dugande och ombetrodd man, var mycket 

hjälpsam, ja, så hjälpsam att han själv blev ekonomisk ruinerad genom sin hjälpsamhet. Han 

flyttade 1884 till Söderhamn, sysselsatte sig där med bokföring och biträdde en tid prosten 

Kihlberg med skötandet av räkenskaperna för skolan.  

Var även medarbetare i Tidningen Hälsingen. Han väckte 2 motioner och hare ordet 12 

gånger under den enda riksdagen han bevistade. Det var också sista ståndsriksdagen.  

 

Dessa anteckningar gjorda efter O.Johanssons häjte ”Gävleborgare uti Hedervärda 

Bondeståndet” och dess del Gästrikland. 

Utfört den 7 april 1942. K.A.Forsling 

”        ”   2 mars 1961. Yngve Vik 

 

 

 

 

 



 

 


